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1ª  Série do Ensino Médio 

Observações: 1 – ATENÇÃO! Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da Semana Disciplina Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de 

Consulta 

Material a ser encaminhado pelo 

aluno 

 

Segunda-feira 

(08/06) 

Filosofia 

07:30 às 08:15 

Filosofia Medieval 
Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 4, 

Filosofia 

Medieval. 

Páginas 77 a 79. 

Fazer um áudio de no mínimo 2 

minutos, ou um texto de mínimo 20 

linhas, explicando sobre a filosofia 

de Santo Agostinho para que seja 

entregue no dia 09/06 com prazo até 

às 12:15. 

A atividade deverá ser encaminhada 

via WhatsApp (61) 9 9616-9581. 

Valor: 20 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 

serão aceitas atividades 

antecipadas. 
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História 

08:15 às 09:00 

Revoluções Inglesas 
Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 6, 

Revoluções 

Inglesas. 

Páginas 51 a 53. 

 

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Revoluções Inglesas Após assistirem a vídeo aula  daremos 

continuidade ao conteúdo na aula no Zoom. Livro Bernoulli, 

capítulo 6, 

Revoluções 

Inglesas. 

Páginas 53 a 56. 

 

Inglês  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Be the Change 

Reading the world I 

 

 

 

Present Perfect 

explanation 

- Ler o texto  What kind of world 

would you like to see in 2030?  

- Responder questões 1 ao 08 

- Acessar vídeo através do  Qr code, 

e responder questões 03, 04 e 05. 

Atividades deverão estar prontas para 

correção e discussão aula Zoom. 

 

Explicação da gramática e exemplos sobre o 

uso do tempo verbal Present Perfect 

Pág. 91 e 92. 

 

Pág. 94 e 95. 

 

Atividades serão corrigidas durante 

aula Zoom. 

Link para aula  será enviado via 

Classapp. 

 

 

 

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- 
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Inglês   

10:45 às 11:30 

Present Perfect 

 

Reading the World 

II 

 

 

 

- Após explicação e leitura para 

rever as regras do tempo verbal 

Present Perfect, fazer os exercícios 

01 ao 5.  

- Ler o texto Things you can do from 

your couch / Things you can do 

from home e responder  questões 

do 01 ao 03.  

 Livro página 98 e 

99. 

 

 

Pág.99 e 100. 

Enviar as atividades dia 10-06 via 

whatsapp até as 12h, valor:  5  

pontos 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Relações Digitais  
Leitura e roda de conversa sobre fazer 

escolhas por meio das páginas 74 e 75 e 

realização de exercícios da página 78 e 79. 

Traga o livro de OPEE pra aula e caso não 

tenha, me peça foto das páginas por 

Whatsapp e realize no caderno . 

Livro OPEE. 

Link para Aula do 

Zoom:  

https://us04web.

zoom.us/j/76790

141810?pwd=V1

NGM3FWcVhub

WtUWEdMK1BEb

VBPUT09 

ID da reunião: 

767 9014 1810 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Lembre-se de fazer essas atividades 

durante a aula e não deixar 

acumular, no nosso retorno darei 

visto em todas. 
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Terça-feira 

(09/06) 

Biologia  

07:30 às 08:15 

Fotossíntese e 

quimiossíntese 

Leitura prévia da páginas do livro - Cápitulo 

4 Frente A. 

Páginas 37 a 46.  

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Fotossíntese e 

quimiossíntese 

Será encaminhado o link para a aula on-

line via ClassApp. 

Página 37 a 46.  

Biologia 

09:00 às 09:45 

Fotossíntese e 

quimiossíntese 

Fazer a atividade anexa que será 

encaminhada pelo ClassApp. 

Página 37 a 46. Encaminhar o gabarito pelo 

ClassApp. 

Valor: 10 pontos. 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Porcentagem Será encaminhado o link para a aula on-

line via WhatsApp. 

Livro Bernoulli 

pág. 82 até 89. 

 

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Porcentagem Será encaminhado o link para a aula on-

line via WhatsApp. 

Livro Bernoulli 

pág. 82 até 89. 

Exercício pág.87 até 89. 

 

 

 

Quarta-feira 

(10/06) 

Sociologia 

07:30 às 08:15 

Debatendo os tipos 

de dominação. 

Os tipos de dominação e suas 

consequências - poder e autoridade. 

Visualizar os tipos 

listados nas 

páginas 37/38. 

Mantenha-se conectado. 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Refração Será encaminhado o link para a aula on-

line via WhatsApp. 

Livro Bernoulli 

 

 

Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Refração Será encaminhado o link para a aula on-

line via WhatsApp. 

Livro Bernoulli 

 

Exercícios enviados pelo email. 
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Redação 

10:00 às 10:45 

Estudo e 

preparação para o 

tema de redação “A 

luta para o fim do 

racismo no Brasil”. 

Assistir os links abaixo, fazer as devidas 

anotações para o posterior planejamento 

de texto que será feito com o professor, na 

aula on-line.  

Vídeo I: Desigualdade Racial no Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbZk

exu7E0 

Vídeo II: Como é ser negro no Brasil? 

https://www.youtube.com/watch?v=fl6tv

DlTJbg 

Vídeo III: Dez expressões racistas que você 

fala sem nem perceber 

https://www.youtube.com/watch?v=E_BjY

POE3ag 

Assistam a estes vídeo, façam suas 

anotações para debatermos e montarmos 

o texto a ser escrito.  

Vídeos no 

Youtube 

*** 

Redação  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Oficina de texto - “A 

luta para o fim do 

racismo no Brasil”. 

Oficina de texto para preparação do texto 

com o tema “A luta para o fim do racismo 

no Brasil”. 

Pesquisa na 

internet 

ZOOM 

Enviar o texto pelo e-mail do 

professor 

(prof.valdson@yahoo.com.br) até as 

17h. Não mandar em arquivo de 

word. Faça a redação no corpo do 

e-mail. Valor: 20 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
https://www.youtube.com/watch?v=fl6tvDlTJbg
https://www.youtube.com/watch?v=fl6tvDlTJbg
https://www.youtube.com/watch?v=E_BjYPOE3ag
https://www.youtube.com/watch?v=E_BjYPOE3ag
mailto:prof.valdson@yahoo.com.br
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